JURYREGLEMENT Prinsjesprijs
Artikel 1 De Prinsjesprijs
1.1 De prijs is ingesteld door de Stichting Prinsjesfestival.
1.2 De Prinsjesprijs betreft een oorkonde en wordt in beginsel jaarlijks uitgereikt.
1.3. De Prinsjesprijs wordt toegekend aan een politicus/politici die in optreden of handelen van
bijzondere betekenis is/zijn of is/zijn geweest voor het gezag van het parlement en voor de
vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland.
1.4 De jury beslist of en, zo ja, welke politicus in aanmerking komt voor de Prinsjesprijs.
1.5 Bij twijfel omtrent de juiste uitleg van artikel 1.3 of 1.4 zal de jury het bestuur van de
Stichting Prinsjesfestival raadplegen, waarbij het oordeel van het bestuur bindend is.
1.6 Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het
bestuur van de Stichting Prinsjesfestival.
1.7 Een persoon aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden
genomineerd.
Artikel 2 De Jury; samenstelling en beraadslaging
2.1 Het bestuur van de stichting Prinsjesfestival benoemt de leden van de jury voor de duur van
drie jaar, na consultatie van en eventueel mede op voordracht van de zittende jury en/of de
voorzitter van de betreffende commissie of werkgroep.
2.2 De juryleden doen dit werk als jurylid belangeloos; er staat geen vergoeding in welke vorm
dan ook tegenover.
2.3 De voorzitter van de jury draagt zorg voor het opstellen van een rooster van aftreden.
2.4 De jury bestaat uit drie personen, te weten een oud-voorzitter van de Eerste of Tweede
Kamer der Staten-Generaal, een betrokken wetenschapper en een parlementair journalist.
2.5 Met het oog op de continuïteit zal in beginsel minimaal één lid van de zittende jury worden
benoemd in de volgende jury. Eveneens is verlenging van de benoeming mogelijk.
2.6 De jury beslist met inachtneming van de criteria genoemd in artikel 1.3, bij meerderheid van
stemmen, op zorgvuldige en onafhankelijke wijze. Indien er sprake is van een belangrijke
zakelijke of persoonlijke relatie met een kandidaat, onthoudt het betrokken jurylid zich van
stemming. Elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.
Artikel 3 Gang van zaken
3.1 De winnaar wordt tijdens het Prinsjesfestival bekendgemaakt. De uitreiking zal een feestelijk
karakter hebben. Over de details zullen betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd.
Art. 4 Overige bepalingen
4.1 Door de Prinsjesprijs te aanvaarden en in te gaan op de uitnodiging deze in ontvangst te
nemen geeft de winnaar te kennen de doelstelling van de Stichting Prinsjesfestival te
onderschrijven en belangeloos mee te werken aan de middelen die de Stichting voor het
verwezenlijken van deze doelstelling noodzakelijk acht, bij voorbeeld door publiciteit over de
prijs, winnaar en uitreiking ervan.
***
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival in haar vergadering van 19
april 2017. Dit juryreglement is aan te merken als reglement in de zin van artikel 10 van de
Statuten.

